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شُ كر وتقدير
أُعدت هذه الورقة تتوي ًجا لسلسلة مكثفة من االجتامعات واملشاورات التي ُعقدت بني ترشين األول/أكتوبر  2019وشباط/فرباير  2021لتقييم سياسة الواليات
املتحدة تجاه إرسائيل-فلسطني ودراسة كيف ميكن لإلدارة املقبلة إعادة رسم مشاركتها يف جهود صنع السالم .يُعرب املؤلّفون عن امتنانهم للمشاركني يف
ٌ
موصول للسفرية جينا أبريكرومبي وينستانيل وروبرت دانني ملراجعتهام الثاقبة
املشاورات عىل وقتهم ومساهامتهم يف املراحل املختلفة لصياغة التقرير .والشكر
والشاملة للمسودة األولية من هذا التقرير.
املؤلفون وحدهم مسؤولون عن املحتوى النهايئ لهذا التقرير ،وال تتبنى مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسسية حيال قضايا السياسات العامة .إن اآلراء الواردة يف
تعب إال عن آراء مؤلّفيها وال تعكس بالرضورة وجهات نظر مؤسسة كارنيغي أو فريق عملها أو مجلس أمنائها.
هذا التقرير ال ّ
وباملثل ،ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا التقرير عن مرشوع الواليات املتحدة/الرشق األوسط بصفته املؤسسية وال عن آراء أعضاء مجلسه الدويل أو كبار
مستشاريه.
©  2021مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ومرشوع الواليات املتحدة/الرشق األوسط ،جميع الحقوق محفوظة

إعادة رسم سياسة الواليات املتحدة األمريكية
بعد عقود من السري يف املفاوضات ومبادرات السالم الفاشلة حي ًنا ثم اإلحجام عنها حي ًنا آخر ،حان وقت تغيري السياسة األمريكية تجاه عملية تحقيق السالم
الفلسطيني اإلرسائييل .وفيام يُعد التخيل عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب “السالم من أجل االزدهار” خطوة هامة ،إال أنها غري كافية لتجاوز األمر
التخل ببساطة عن
الواقع ،لذا عىل إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتمد يف صلب اسرتاتيجيتها نه ًجا قامئًا عىل الحقوق ،بدالً من إحياء عملية سالم تحترض أو ّ
االنخراط األمرييك يف تلك العملية.
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بدل من محاولة إدامة
من شأن هذا النهج ،كام هو مع ّرف هنا بشكل عام ،أن يعطي األولوية لحامية الحقوق واألمن اإلنساين للفلسطينيني ولإلرسائيلينيً ،
عملية السالم واإلصالحات القصرية املدى .ومن شأنه كذلك إعادة التأكيد عىل حقوق اإلرسائيليني يف األمن والسالم وحاميتها ،وإيالء اهتامم متسا ٍو للحقوق
الفلسطينية املهملة منذ فرتة طويلة ،مبا يف ذلك حرية التنقل والتحرر من العنف والسلب والتمييز واالحتالل ،سواء يف الضفة الغربية أو القدس الرشقية أو غزة
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أو ،بطرق محددة ،داخل إرسائيل.
إن اتخاذ هذا النهج كركيز ٍة أساسية ميكن أن يُسهم يف تغيري الحسابات السياسية عند الفلسطينيني واإلرسائيليني وعكس املسار السلبي الذي يسري عليه الطرفان
وإعادة بناء آفاق السالم الدائم .ومن إيجابياته أيضً ا أنه أكرث انسجا ًما مع السياسة العامة إلدارة الرئيس بايدن ويتطلب استثام ًرا أقل ،ال أكرث ،من الجانب
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األمرييك.
ترسخ األمر الواقع وتع ّمق االحتالل القائم والدائم وتك ّرس مسا ًرا مناهضً ا للدميقراطية يف أوساط صانعي القرار
يقتيض مثل هذا النهج نبذ السياسات التي ّ
اإلرسائيليني .وباملثل ،يتطلّب ذلك من الجانب الفلسطيني نبذ السياسات التي تغذّي التوجهات املناهضة للدميقراطية وتح ّد من املحاسبة واملساءلة أمام
الشعب .إذًا ،يستلزم هذا النهج القائم عىل الحقوق بشكل أسايس تحقيق املساءلة عن االنتهاكات التي طالت حقوق األشخاص وااللتزام بالقانون الدويل .وال
أسس عملية السالم الحالية ت ُدي ُم االحتالل وتُعترب غ ُري
تتعارض هذه املبادئ مع الحل عىل أساس الدولتني بل هي منفتحة عىل بدائل أخرى ،وتدرك ببساطة أن َ
قادرة بنيويًا عىل تحقيق السالم واألمن اإلنساين.

كرس األمر الوا قع بني إرسا ئيل وفلسطني

يجري تقديم هذا النهج القائم عىل الحقوق بتواضع ،إذ ناقش أكادمييون وناشطون وصانعو السياسات جوانب منه سابقًا .وينبغي أن ينبثق بشكل عضوي من
رضرين من النزاع ،وال سيام أولئك الذين ال ميلكون شبكة أمان تصون لهم حقوقهم ،مبن فيهم الالجئون الفلسطينيون.
االستامع إىل مخاوف األشخاص املت ّ
بعض خيارات السياسة العامة التي ميكن اشتقاقها من هذا النهج .وقد أجرى مؤلّفو التقرير عىل مدى عام ونصف مشاورات مع خرباء من
يجمع هذا التقرير َ
خلفيات مهنية وشخصية متنوعة ملناقشة الخيارات السياسية املتاحة للواليات املتحدة يف ضوء الظروف املتدهورة للرصاع .وأجروا كذلك نقاشات مع منظامت
املجتمع املدين ومجموعات املنارصة وقادة الفكر املنخرطني يف مساعي دعم السالم اإلرسائييل الفلسطيني أو القانون الدويل وحقوق اإلنسان يف الواليات
املتحدة وخارجها.
أول ،إعطاء األولوية للحقوق وحامية الناس؛ وثان ًيا ،إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد عىل القانون
وقد حدّد مؤلّفو هذا التقرير أربع أولويات شاملةً :
الدويل؛ وثالثًا ،توضيح التوقعات للفلسطينيني واإلرسائيليني؛ وراب ًعا ،دعم ال ُنهج الجديدة املتعدّدة األطراف واملساءلة .ولتعزيز هذه األهداف ،ميكن للواليات
املتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:
•

بديل يضمن املساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع املقيمني يف األرايض الخاضعة للسيطرة
حل ً
التأكيد بوضوح أن الواليات املتحدة لن تدع َم إال ً
اإلرسائيلية ،ولن توافق عىل نظامني منفصلني وغري متساويني ،نظ ًرا إىل أن اإلجراءات اإلرسائيلية الراهنة تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
وقابلة للحياة.

•

إعادة رسم العالقة الثنائية األمريكية الفلسطينية من خالل العمل عىل إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،وفصل القنصلية األمريكية
يف القدس عن سفارة الواليات املتحدة يف إرسائيل ،والتعبري عن نية الواليات املتحدة فتح سفارة لها لفلسطني يف القدس الرشقية ،واتخاذ إجراءات
ملموسة للحفاظ عىل الوجود املؤسيس الوطني الفلسطيني واإلقامة الجامعية يف املدينة.

•

العمل مبارشةً ،ومع دول أخرى ،عىل استئناف متويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ،لضامن قدرتها عىل الوفاء
بالتزامها التاريخي تجاه الالجئني الفلسطينيني إىل حني التوصل إىل حل دائم لحالة انعدام جنسيتهم.

•

تشجيع وتسهيل املصالحة بني الطرفني الفلسطينيني ،حامس وفتح  -مع أن الفلسطينيني مسؤولون عن تجديد حالتهم السياسية  -برشط أن ت َحرت َم حامس
القانون الدويل ومتتن َع عن استهداف املدنيني اإلرسائيليني .وتحقيقًا لهذه الغاية وخدم ًة ألهداف التجديد والتمثيل السيايس الفلسطيني ،ينبغي التجشيع
عىل إجراء االنتخابات الفلسطينية الثالث املقرتحة وتقديم الدعم لها.

•

السعي مع القيادة الفلسطينية إىل إصالح نظام مدفوعات األرسى الفلسطينيني املحررين واملحتجزين لدى إرسائيل وعائالت قتىل العنف السيايس،
وتوضيح أ ْن ال حواف َز تش ّج ُع عىل العنف ضد املدنيني؛ وتسهيل إزالة القيود الترشيعية التي وضعها الكونغرس عىل العالقات األمريكية الفلسطينية وبرامج
املساعدة؛ ومواصلة استخدام الصالحيات التنفيذية لتضييق تفسري القيود املفروضة عىل املساعدات املقدّمة للفلسطينيني.

•

التعاون مع الجهات املعنية إلنهاء حصار غزة وانفصال القطاع عن باقي األرايض املحتلة ،ووقف السياسات األمريكية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية
كوحدتني إقليميتني وإداريتني منفصلتني.

•

إعادة التأكيد عىل موقف الواليات املتحدة بأن املستوطنات اإلرسائيلية تتعارض مع القانون الدويل ،وإنهاء السياسات التي تعتربها جز ًءا من إرسائيل،
والحرص عىل التفريق بني إرسائيل ومستوطناتها غري القانونية يف جميع املعاهدات الثنائية وبرامج التعاون.

•

إنشاء آليات لإلرشاف عىل االستخدام النهايئ والشفافية واملساءلة يف ما يتعلق باملعدات الدفاعية األمريكية املنقولة إىل إرسائيل ،وتحديد طرق منع
استخدام املساعدات األمريكية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق اإلنسان.

•

التمسك بالقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة بالنزاع اإلرسائييل الفلسطيني من خالل امتناع الواليات املتحدة عن استخدام حق النقض يف
مجلس األمن الدويل والعمل بشكل تعاوين مع وكاالت األمم املتحدة واآلليات املتعددة األطراف األخرى لدعم التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

•

تج ّنب تأجيج سباق التسلح اإلقليمي من خالل عدم ربط عمليات نقل األسلحة األمريكية باتفاقيات التطبيع بني إرسائيل والدول العربية.

•

التأكد من امتثال القوانني واللوائح واالتفاقيات االقتصادية األمريكية  -وكذلك إدارة أي صناديق للمؤسسات ،مبا يف ذلك تلك التي تدعم التعاون
االقتصادي اإلقليمي بني إرسائيل والدول العربية  -لاللتزامات القانونية ،وال سيام قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،)2016( 2334والتأكد من
أنها تدعم تعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة.

يجب أن ت ُسهم األفكار والتوصيات التفصيلية التالية يف أي نقاش عميل حول كيفية التعامل مع تحقيق السالم اإلرسائييل الفلسطيني ،وأن تساعد مشاركة
الواليات املتحدة يف تقديم حل سيايس عادل ودائم يعزز الكرامة اإلنسانية واألمن لإلرسائيليني والفلسطينيني عىل السواء.

إعطاء األولوية للحقوق وحامية الناس
ال يخفى أن املخاطر ُمحدقة بآفاق السالم اإلرسائييل الفلسطيني ،إذ فشلت اتفاقية أوسلو للسالم يف تحويل العالقة بني قوة االحتالل والشعب املحتل إىل عالقة
زخم يف املجتمعني .وعىل سبيل
تعايش بني دولة ودولة ،ناهيك عن فشلها يف إدارة الرصاع .وما من إجامع عىل الحلول البديلة التي ظهرت وبدأت تكتسب ً
املثال ،تظل الرؤى املختلفة التي يتبناها العديد من الفلسطينيني واإلرسائيليني حول حل الدولة الواحدة متضاربة ،فبعضها متجذ ٌر يف املساواة الدميقراطية و/أو
الدولة الثنائية القومية ،فيام البعض اآلخر متجذ ٌر يف نظام هيمن ٍة منفصل وغري متكافئ.
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يف ضوء هذا الواقع الواضح ،ال بد من اتباع نهج أمرييك جديد لصنع السالم يتجنب العودة إىل مفاوضات الوضع النهايئ أو التقدم مببادرات خطط سالم جديدة
وطموحة .بدالً من ذلك ،يجب أن تركز األولويات عىل حامية األشخاص وحقوقهم ،واتخاذ إجراءات مدروسة ميكن أن تغري الحسابات السياسية للفلسطينيني
يصب أيضً ا يف إطار تعزيز ادّعاء
واإلرسائيليني ،وخلق فرص لحلٍ سيايس مستدام .ال يهدف هذا النهج إىل تغيري املسار السلبي الذي تسلكه األطراف فحسب ،بل ّ
3
اإلدارة الجديدة بأنها تسعى إىل احرتام قواعد النظام الدويل.
إن رفع مستوى حامية حقوق الناس والحفاظ عليها ال يعني التخيل عن حل سيايس دائم وعادل وشامل كهدف من أهداف السياسة األمريكية .ومع ذلك ،ال
ينبغي أن تكون مقرتحات السالم التي ال تحظى إال بفرص ضئيلة للنجاح هدفًا يف حد ذاتها ،إذ إن تداعيات املفاوضات الفاشلة ال تقترص عىل مج ّرد تبديد
التوقعات ،بل تؤدّي أيضً ا إىل تشجيع املتشدّدين وتزيد صعوبة حشد الدعم لتجديد املحادثات حني يصبح الظرف والتوقيت مؤاتيني .عالو ًة عىل ذلك ،ال ينبغي
أن ترصف املفاوضات االنتباه عن انتهاكات إرسائيل للقانون الدويل ،والحقائق الجديدة عىل األرض ،وبالتايل األوضاع املتدهورة للفلسطينيني.
ملعش
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يف ظل سعي إرسائيل املستمر إىل منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ،يجب عىل اإلدارة األمريكية التأكيد بوضوح عىل أن البديل الوحيد املقبول
هو املساواة الكاملة والحرية يف التصويت لجميع الذين يعيشون تحت سيطرة إرسائيل وواليتها القضائية .كذلك ،يجب عىل الواليات املتحدة أن تسعى إىل
تضييق فجوة عدم التكافؤ يف القوة بني إرسائيل دولة االحتالل من جهة ،والفلسطينيني الشعب املحتل من جهة أخرى ،ووضع اسرتاتيجيات ملواجهة العوائق
الهيكلية الدامئة أمام حل النزاع ،باعتبار أن الفلسطينيني واإلرسائيليني ال يعيشون عىل قدم املساواة يف رقعة األرض الواقعة بني البحر األبيض املتوسطونهر
األردن.
وال بد أيضً ا من إعادة تص ّور األمن عند اتباع النهج القائم عىل الحقوق ،إليالء االهتامم الكايف لحقوق الفلسطينيني واإلرسائيليني ورفاههم .ومع أن الحفاظ عىل
أمن إرسائيل سيظل أحد أهداف السياسة األمريكية ،ويجب أن يبقى كذلك ،ال ينبغي أن يأيت عىل حساب إنكار حقوق الفلسطينيني وأمنهم ،أو أن يُستخد َم
كذريع ٍة لهذه الغاية.
ويف غزة ،يعني ذلك العمل مع الحلفاء واآلليات املتعددة األطراف من أجل تحقيق وقف دائم إلطالق النار وإنهاء الحصار ،ومعالجة الوضع اإلنساين وحقوق
اإلنسان بشكل مبارش ،وتأمني حرية تنقل األشخاص والبضائع من وإىل القطاع الذي يقطنه أكرث من مليوين فلسطيني ُعزلوا عن بقية األرايض املحتلة والعامل
4
ألكرث من عقد من الزمن.
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أما يف الضفة الغربية ،فيجب أن تؤكد سياسة الواليات املتحدة عىل حامية حقوق األرض واملوارد ،ودعم حرية الناس يف التنظيم ،والتج ّمع ،والعمل ،والسفر،
والعيش من دون تهديد بالتع ّرض إىل النزوح ،أو إىل االعتقال واالحتجاز التعسفيني.
ويف القدس الرشقية املحتلة ،عىل الواليات املتحدة إلزام إرسائيل بااللتزامات السابقة واالتفاقيات املوقعة ،والعمل عىل إعادة فتح املؤسسات الفلسطينية مثل
بيت الرشق ،ودعوة إرسائيل إىل االمتناع عن اتخاذ إجراءات ترض بالسكان الفلسطينيني.
وداخل إرسائيل ،يجب عىل الواليات املتحدة ،من خالل عالقاتها الثنائية ،أن تش ّج َع الحكومة عىل ضامن حامية متساوية مبوجب القانون لجميع املواطنني ،وال
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سيام يف ضوء القانون األسايس الذي يحمل عنوان “إرسائيل :الدولة القومية للشعب اليهودي”.
إن الديناميكيات التي جعلت السالم بعيد املنال مل تولد إبان فرتة إدارة ترامب .فقد شكّل تبني القيادة اإلرسائيلية العلني لإلجراءات التي تسعى إىل السيطرة
الدامئة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة والتدهور املطّرد للحكم الدميقراطي الفلسطيني اتجاهًا واض ًحا عىل مدى عقود .ويف حني أن سياسات جميع اإلدارات
األمريكية السابقة مل تكن فعالة إىل حد كبري يف معالجة هذه االتجاهات ،يبقى أن ما م ّيز نهج إدارة ترامب هو دعمها املطلق لطموحات إرسائيل اإلقليمية
القصوى ،وحاميتها للحقوق التي تخص اإلرسائيليني حرصيًا ،وتجاهلها التام للقانون الدويل وللمؤسسات املتعددة األطراف.
وحتى لو تم الرتاجع عن سياسات ترامب ،فمن غري املرجح أن يتغري املسار الحايل من دون التحدي املبارش لألمر الواقع املستمر .وتب ًعا لذلك ،ستصبح السيطرة
اإلرسائيلية راسخة أكرث من أي وقت مىض ،وسيزداد التعدي عىل حقوق الفلسطينيني ،وستتعاظم احتامالت اندالع العنف .وستؤثر هذه املعطيات يف اآلفاق
زخم إضافيًا لحل بديل تقدّمه إرسائيل عىل أساس الالمساواة الدامئة وحرمان الفلسطينيني من حقوقهم.
املتضائلة لحل الدولتني وتولّد ً

سيكون لهذه التوجهات تداعيات عىل الواليات املتحدة يف املنطقة وخارجها ،وستجذبها إىل مشاركة دبلوماسية نشطة .إن بناء نهج قائم عىل الحقوق اآلن ميكن
أن يساعد يف تخفيف هذا املسار أو حتى عكسه ،ما مي ّهد أرضي ًة أكرث ثبات ًا إلرساء السالم والدبلوماسية يف املستقبل .وميكن أن يتيح ذلك أمام الواليات املتحدة
فرصا للعمل يف إطار القانون الدويل من أجل توفري الرفاه واألمن والحامية لإلرسائيليني والفلسطينيني عىل السواء.
وحلفائها ً

توصيات السياسة العامة الرئيسة
•

تبني نهج قائم عىل الحقوق يعطي األولوية لحقوق اإلرسائيليني والفلسطينيني وأمنهم.

•

إيضاح أن الواليات املتحدة لن تدعم أي تو ّجه يفشل يف ضامن املساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع املقيمني يف األرايض الخاضعة لسيطرة إرسائيل
وواليتها القضائية ،وذلك يف مواجهة اإلجراءات اإلرسائيلية التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد عىل القانون الدويل
أعلنت إدارة ترامب خطتها “السالم من أجل االزدهار” يف كانون الثاين/يناير  ،2020وتوافق الخطة يف جوهرها عىل السيطرة اإلرسائيلية الدامئة عىل جزء كبري
من األرايض التي تحتلها إرسائيل منذ عام  ،1967وتتجاهل القانون الدويل كام أكّد عليه قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،)2016( 2334وتتجاهل
املعايري األمريكية السابقة بشأن جميع قضايا الحل النهايئ (مردّد ًة الوصفات السياسية لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو) .تجعل هذه الخطة من
املستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ،وهي ال تتطلب حتى موافقة الفلسطينيني عىل إبرام تسوية سياسية شاملة.
ينبغي عىل إدارة بايدن التنصل من خطة ترامب بأكملها .فإضاف ًة إىل أوجه القصور املحددة يف الخطة من الناحية العملية ،لن تنجح أي جهود ترمي إىل إعادة
رسم العالقات األمريكية مع الفلسطينيني أو إىل إرساء بيئة مؤاتية لحل تفاويض مستدام إذا بقيت خطة ترامب مطروحة.
ومع ذلك ،هذه الخطوة وحدها ليست كافية ،بل يتحتم عىل اإلدارة الجديدة إلغاء العديد من اإلجراءات اإلضافية التي اتخذت يف عهد ترامب والتي ترض
تحرص عىل توفري التمويل واملوارد لألونروا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء الالجئني الفلسطينيني ،وإعادة
بآفاق السالم .وعىل الواليات املتحدة أيضً ا أن َ
التمثيل الدبلومايس مع الفلسطينيني ،وتوضيح موقفها بشأن القدس واملستوطنات ،والعمل عىل إنهاء الحصار املفروض عىل غزة ومعاملتها كوحدة إقليمية
وإدارية منفصلة.
أوقفت إدارة ترامب التمويل األمرييك لألونروا (الذي كان ميثّل يف السابق ثلث ميزانية الوكالة) وسعت إىل إعادة تعريف الالجئ الفلسطيني (انظر اإلطار .)1
وكانت الوكالة تكافح بالفعل لتوفري الرعاية الصحية األولية األساسية والتعليم واإلقراض الصغري وفرص العمل ألكرث من  5ماليني الجئ يف األرايض الفلسطينية
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املحتلة ويف األردن ولبنان وسورية.
مع أن الواليات املتحدة سوف تستأنف بعض الدعم ،ينبغي عىل إدارة بايدن أن تعرتف عل ًنا بأهمية عمل األونروا وبرضورة أن تواصل الدول األخرى دعمها إىل
التوصل إىل حل دائم إلنهاء حالة انعدام الجنسية الفلسطينية.
حني ّ
ينبغي أن يشمل إعادة التمثيل الدبلومايس مع الفلسطينيني إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،وكذلك فصل القنصلية األمريكية يف
القدس عن سفارة الواليات املتحدة يف إرسائيل وفقًا للربوتوكوالت املعمول بها قبل أيار/مايو  .2018ستساعد هذه الخطوات املهمة يف إعادة رسم العالقات
الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية.
بالطبع ،سيستغرق هذا األمر بعضً ا من الوقت ويقتيض توافر اإلرادة السياسية .كذلك ،تتطلّب إعادة فتح القنصلية األمريكية يف القدس التنسيق مع الكونغرس
بأل يتم التعامل معها عىل أنها منظمة إرهابية خاضعة لقانون مكافحة
وتصاريح من إرسائيل .وسرتغب منظمة التحرير الفلسطينية يف الحصول عىل ضامنات ّ
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اإلطار  :1سياق مساهامت الواليات املتحدة لألونروا
تأسست األونروا يف العام  1949بهدف توفري الرعاية الصحية األساسية والتعليم وفرص التوظيف لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة والقدس الرشقية ،وكذلك يف األردن ولبنان وسورية.
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وتستمد الوكالة  90يف املئة من متويلها من املساهامت الطوعية التي متنحها الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
تقدم الوكالة دعمها اليوم إىل نحو  5.6مليون الجئ فلسطيني مسجلني ،يُع ّرفون بأنهم “األشخاص الذين كانت فلسطني مكان إقامتهم الطبيعي خالل الفرتة الواقعة بني  1حزيران/يونيو 1946
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و 15أيار/مايو  ،1948والذين فقدوا بيوتهم وموارد رزقهم نتيجة رصاع اعام  ”،1948ويشمل التعريف املتحدّرين من نسل هؤالء وكذلك النازحني يف أعقاب حرب العام. 1967
نص قرار
راودت الوالياتَ املتحد َة أحيانًا فكر ُة تغيري هذا التعريف يك تُقل َِّل فعليًا عد َد الالجئني الذين يحق لهم العودة إىل ديارهم (إرسائيل ترفض العودة) أو إعادة التوطني والتعويض كام َّ
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  .194ويف العام  ،2018قالت السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة ،نييك هاييل ،إن الواليات املتحدة قد تستأنف دفع مساهامتها للوكالة «إذا عدَّل القامئون
عليها عد َد الالجئني استنادًا إىل حساب دقيق» ،يف إشارة عىل األرجح إىل الدعوات املطالبة بأن يقترص العدد عىل َمن عايش نزوح العام  .19489لكن استبعاد ذراري الالجئني سيتعارض مع القانون
الدويل ومبادئ وحدة العائلة ومع معاملة مجموعات الالجئني األخرى التي تحظى بدعم األمم املتحدة 10.يُضاف إىل ذلك أن الجمعية العامة لألمم املتحدة هي الوحيدة املخولة بتغيري تعريف
الالجئ الفلسطيني.
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اإلرهاب ( )ACTAقبل إعادة فتح البعثة يف واشنطن ،إذ يسمح هذا القانون للواليات املتحدة أن تح ّم َل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية
املسؤولية عن األرضار املدنية الناجمة عن العنف السيايس يف الخارج إذا كان لها وجود رسمي يف الواليات املتحدة أو كانت ال متتثل لقانون تايلور فورس (الذي
يحظر املساعدة االقتصادية األمريكية للسلطة الفلسطينية ما مل تصلح ،من بني رشوط أخرى ،نظام مدفوعات األرسى الفلسطينيني يف إرسائيل املدانني بارتكاب
أعامل عنف سيايس).

يتمتع بايدن بالسلطة التنفيذية الالزمة (إذا رغب يف مامرستها) لتجاوز قيود الكونغرس التي متنع منظمة التحرير الفلسطينية من العمل يف الواليات املتحدة،
لكنه ال يستطيع أن يؤكد ملنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أنهام لن تكونا مسؤولتني مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الحايل .وإىل حني العمل
تسمح لبعثة أجنبية
عىل إيجاد طرق إلعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن والقنصلية األمريكية يف القدس ،يجب عىل اإلدارة األمريكية أن
َ
صديقة يف واشنطن بتسهيل الخدمات القنصلية للفلسطينيني وأولئك الذين يحتاجون إىل وثائق مصدقة إلجراءات التجارة أو األعامل التجارية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة.
باإلضافة إىل ذلك ،عىل اإلدارة الجديدة إبالغ اإلرسائيليني والفلسطينيني بأن موقف الواليات املتحدة بشأن القدس وغزة ال يزال متوافقًا مع القانون الدويل
أول ،السامح بإجراء انتخابات السلطة الفلسطينية يف القدس الرشقية وفقًا
وقرارات األمم املتحدة .وميكن العمل مع إرسائيل لضامن اإلجراءات التاليةً :
للمامرسة املتّبعة يف االنتخابات السابقة واالتفاقيات املوقعة؛ ثانيًا ،السامح بإعادة فتح املؤسسات الفلسطينية املغلقة منذ عام 2000؛ وثالثًا ،منع إخالء
الفلسطينيني املقدسيني ووقف هدم املنازل .ويجب عىل الواليات املتحدة أن تتخىل بوضوح عن مسعى تحديد السيادة عىل القدس الوارد يف خطة “السالم
من أجل االزدهار” .وعىل اإلدارة األمريكية كذلك أن توقف السياسات التي تعامل غزة والضفة الغربية كوحدتني إقليميتني منفصلتني ،وأن تحرص عىل استخدام
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مصطلح “محتلة” لإلشارة إىل األرايض الفلسطينية ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،يف جميع الوثائق الحكومية.
وعىل اإلدارة أن تصد َر بيانًا سياس ًيا ال لبس فيه بشأن عدم رشعية املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،وكذلك التفريق بني إرسائيل واألرايض املحتلة يف
جميع املعامالت الثنائية ،كام ينص قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ( 2334الذي يلزم الدول بعدم االعرتاف بسيادة إرسائيل عىل هذه األرايض).
سيضمن هذا اإلجراء أال تُس ِّهل الواليات املتحدة عن غري قصد توسيع املستوطنات اإلرسائيلية أو أنشطة الرشكات املرتبطة بها ،وأال تسه َم يف انتهاكات حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك إلغاء اإلقامة الفلسطينية ،واإلخالء ،ومصادرة األرايض ،وهدم املنازل.
يتعني عىل اإلدارة أن تتجنب التمييز بني أنواع املستوطنات اإلرسائيلية ،ما من شأنه أن يتعارض مع املبدأ الراسخ القايض بعدم قانونية االستيالء عىل األرايض
بالقوة أو العدوان .ويرتافق ذلك مع التأكيد عىل أن عدم اعرتاف الواليات املتحدة بالسيادة اإلرسائيلية عىل الضفة الغربية ال ينبغي أن يكون مساويًا لحركة
مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ،والتي يقودها املجتمع املدين .وعىل اإلدارة كذلك أن تعلن أنها تعترب هذا النشاط جز ًءا
من حرية التعبري التي يصونها الدستور وليس مناهضً ا لها ،أو معاديًا للسامية يف حد ذاته 12.ستتطلب استعادة السياسة األمريكية بشأن املستوطنات أيضً ا
الرتاج َع عن متديد إدارة ترامب لالتفاقيات الثنائية بني الواليات املتحدة وإرسائيل لتشمل الضفة الغربية ،والسامح بوسم البضائع املنتجة يف املنطقة “ج” من
“صن َع يف إرسائيل” 13.يف األشهر التي سبقت مغادرة ترامب منصبه ،بذل وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو جهودًا غري عادية الحتضان
الضفة الغربية بعالمة ُ
14
املستوطنات والتجارة األمريكية معها ،ما ق َّوض جهود السالم والسياسة األمريكية والقوانني واألعراف الدولية املتعلقة باألرايض املحتلة.
يجب عىل إدارة بايدن حظر املساعدات أو القروض التنموية للمنشآت اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وتقديم إرشادات واضحة ملؤسسة متويل التنمية الدولية
التي تدير األموال األمريكية والدولية للتق ّيد بااللتزامات املستحقة مبوجب القانون الدويل فيام يتعلق باألرايض املحتلة .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي إنهاء اإلعفاء
15
الرضيبي املمنوح إىل املؤسسات األمريكية غري الربحية التي مت ّول املستوطنات اإلرسائيلية.

توصيات السياسة العامة الرئيسة
•

إعادة التأكيد عىل أن املستوطنات اإلرسائيلية تتعارض مع القانون الدويل ،ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها عىل أنها جزء من إرسائيل.

•

العمل عىل إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن العاصمة ،وفصل القنصلية األمريكية يف القدس عن سفارة الواليات املتحدة يف
التوصل إىل تسوية ،واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ عىل
إرسائيل ،واإلشارة إىل توفري الدعم لفتح سفارة أمريكية يف فلسطني يف القدس الرشقية عند ّ
املؤسسات الوطنية الفلسطينية واإلقامة يف القدس.

•

العمل عىل استئناف التعهدات املالية من الواليات املتحدة والدول املانحة األخرى لألونروا ،يك تتمكّن من الوفاء التام بالتزاماتها ،واالعرتاف بالدور املهم
التوصل إىل حل دائم.
الذي تؤدّيه إىل حني ّ

•

التأكد من أن جميع الوكاالت والهيئات الفدرالية ،مبا يف ذلك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة متويل التنمية الدولية ،التي تدير الربامج وتقدّم
القروض واملنح للتنمية الفلسطينية ،ال تعود بالنفع عىل الرشكات اإلرسائيلية التي ترتبّح من توسيع املستوطنات يف األرايض املحتلة أو تس ّهل هذه
العملية.
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توضيح التوقعات للفلسطينيني واإلرسائيليني
يُفاقم النهج األمرييك الذي ما انفك يويل األولوية إىل الحفاظ عىل عملية السالم أو إعادة إطالقها والعبث باألرايض عىل حساب صون الحقوق وحاميتها،
التوجهات السلبي َة ويح ّد من مساءلة القادة اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل السواء .لقد تزعزع الحكم الدميقراطي الفلسطيني وانقسم بني فتح يف الضفة
الغربية وحامس يف قطاع غزة ،وانترش الفساد .يف غضون ذلك ،أدّت سيطرة إرسائيل الشاملة عىل األرايض ،مبا يف ذلك فرض حصار عىل غزة ،إىل زيادة
الصعوبات أمام اإلدارة الفلسطينية وإعاقة عملية إجراء إصالحات سياسية واقتصادية يُعتد بها .ومل تجد هذه السيطرة اإلرسائيلية أي راد ٍع يُذكر .وقد أدى هذا
التساهل مع السياسات اإلرسائيلية ،فضالً عن زيادة املساعدة األمنية األمريكية ،إىل حرف النقاش العام داخل إرسائيل حول األرايض املحتلة .وناد ًرا ما تخضع
إرسائيل ملعايري الشفافية وحقوق اإلنسان التي يتم تطبيقها عاد ًة عىل املتلقني اآلخرين للمساعدات األمريكية.
ملعش
زها حسن ود ا نيا ل ليفي وهال أما ل كري ومروان ا ّ
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عىل الواليات املتحدة ات ّخا ُذ مجموعة من اإلجراءات التي تع ّزز يف كال املجتمعني السياسات القامئة عىل السالم واحرتام الحقوق .لقد أدّى غياب مثل هذا النهج
إىل تأثري مش ِّوه يف إرسائيل بشكل خاص.

العالقات األمريكية الفلسطينية
ينبغي البدء يف إعادة رسم عالقة الواليات املتحدة مع الفلسطينيني وهيئاتهم الوطنية من خالل دعم االنتخابات وعملية التجديد السيايس ،والحكم الرشيد،
والتنمية االقتصادية املستدامة الفلسطينية.

التجديد السيايس الفلسطيني

كرس األمر الوا قع بني إرسا ئيل وفلسطني

منذ زمن بعيد ،مل تعد منظمة التحرير الفلسطينية (وهي الهيئة التمثيلية املعرتف بها دوليًا للشعب الفلسطيني) وكذلك السلطات يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،متثّل مصالح شعوبها أو تخضع للمساءلة أمامهم .حيث مل تُعقد انتخابات رئاسية وترشيعية للسلطة الفلسطينية منذ  2005و 2006عىل التوايل.
افتقرت االنتخابات الترشيعية ملنظمة التحرير الفلسطينية (انتخابات املجلس الوطني الفلسطيني) التي جرت يف العام  2018إىل الشفافية واملشاركة الشعبية
يف ظل نظام محاصصة بالٍ .وقد أعاقت سيطرة فتح الحرصية عىل الهيئات الوطنية الفلسطينية وحكمها باملراسيم الرئاسية املساعي الجادّة نحو تحقيق
املصالحة الوطنية مع حامس .وحتى إن كانت التدخالت والقيود الخارجية مسؤولة جزئ ًيا عن بعض أوجه القصور يف رشعية الهيئات الوطنية الفلسطينية ،تظل
هذه العيوب الكبرية عىل مستوى الحكم مسؤولة عن عرقلة آفاق السالم.
يف كانون الثاين/يناير من هذا العام ،أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نيته إجراء االنتخابات الترشيعية للسلطة الفلسطينية يف  22أيار/مايو،
واالنتخابات الرئاسية يف  31متوز/يوليو ،وانتخابات املجلس الوطني الفلسطيني يف  31آب/أغسطس 16.وال ّ
شك أن االنتخابات خطو ٌة مهمة يف طريق التجديد
السيايس الفلسطيني ،وينبغي عىل السلطة الفلسطينية التي تتسيّدها فتح ،وعىل حركة حامس أيضً ا أن تحرصا عىل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة .وعىل اإلدارة
األمريكية أن تدعم هذا الجهد ،وأن تثني إرسائيل عن تقييد الحركة أو الحمالت االنتخابية أو االقرتاع أو تقييد ترشيح املقدسيني واملعارضني لحركة فتح ،وأن
تحرتم بالكامل نتائج االنتخابات .وينبغي أن يكون تعامل الواليات املتحدة مع الحكومة الفلسطينية املنتخبة (مهام كانت احتامالت تحالف الوحدة) مرهونًا
بالتق ّيد باحرتام القانون الدويل وعدم استخدام العنف ضد املدنيني (عىل سبيل املثال ،املصادقة عىل مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية) .فقد فشلت رشوط
الرباعية الثالثة (االعرتاف بإرسائيل ،واحرتام االتفاقيات املوقعة ،ونبذ العنف) من الناحية العملية ،وباتت تشكل عقب ًة أمام التقدّم ،وتستبق نتائج مفاوضات
الوضع النهايئ ،وتتجاهل مفاوضات إرسائيل املستقلة مع حامس وكذلك رفض إرسائيل القبول بالتزامات مامثلة.
يف الوقت نفسه ،يجب عىل الواليات املتحدة أن توضح ،بغض النظر عن نتائج االنتخابات ،توقعاتها بأن الحكومة الفلسطينية سوف تكبح الفساد وتدير األموال
العامة بطريقة شفافة.

املساعدات االقتصادية واإلمنائية
يف العام  ،2015خفض قانون “تايلور فورس” بشكل كبري املساعدة الثنائية األمريكية للفلسطينيني ،ويف العام  ،2018أنهتها إدارة ترامب متا ًما .وسيكون استئناف
املساعدات للفلسطينيني أم ًرا صعبًا ألن قانون تايلور فورس يحظر معظم املساعدات التي تدعم بشكل مبارش السلطة الفلسطينية ما مل تتوقف منظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عن الدفع لألرسى الفلسطينيني املدانني بالعنف السيايس أو لعائالت الذين قُتلوا أثناء ارتكابهم هذه األعامل .إذًا،
يفرتض قانون تايلور فورس أن مثل هذه املساعدات تحفز املقاومة الفلسطينية املسلحة ،ويشرتط بالتايل توفري الرعاية االجتامعية إىل الفلسطينيني بنا ًء عىل
نظام الحاجات البحتة .ومع ذلك ،قد ال تكون السلطة الفلسطينية يف وضع يسمح لها بإنشاء نظام قائم عىل الحاجات البحتة ،نظ ًرا إىل أن نصف السكان
17
الفلسطينيني يف األرايض املحتلة يحتاجون حاليًا إىل مساعدات إنسانية.
داعم عندما تقوم السلطة الفلسطينية بإصالح نظام الدفع هذا ،ويجب أن تستجيب اإلدارة للطلبات املعقولة
لذا ،ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تتّخذ موقفًا ً
للحصول عىل مساعدات مالية ،وأن تعمل مع الكونغرس لتسهيل هذه املساعدات ،واالعرتاف بأن جميع العائالت املعوزة تحتاجها بشكل رشعي .قد يكون
هناك ما ي ّربر اإلصالحات ،لكن إرسائيل والواليات املتحدة قبلتا بهذا النظام حتى العام  ،2015ألن هذه األنواع من املدفوعات ليست غريبة يف سياق النضاالت
الوطنية من أجل االستقالل والعنف السيايس املرتبطة به جميع األطراف 18.تجدر اإلشارة أيضً ا إىل السهولة التي تسجن بها إرسائيل الشبان الفلسطينيني وكذلك
19
األطفال ،غالبًا من دون اتّباع اإلجراءات القانونية الواجبة.
مل يتم التحقق من وجود رابط بني املساعدات املقدّمة والعنف ،وسيكون من الصعب إثباته يف ضوء االستفزازات الناجمة عن سياسات إرسائيل العنيفة يف
األرايض املحتلة .مع ذلك ،وللمساعدة يف إعادة رسم العالقات الثنائية بني الواليات املتحدة والفلسطينيني ،وتوخيًا للوضوح ،عىل السلطة الفلسطينية أن تبذل
قصارى جهدها ليك ت ُثبِت ،يف سياق سياسة املدفوعات وأي إصالحات لها ،بأن هذه املساعدات لألرسى ال تحفّز عىل العنف.
وبينام تسعى اإلدارة األمريكية مع الكونغرس والقيادة الفلسطينية إىل تذليل التحديات املرتبطة باستئناف املساعدة الثنائية ،ينبغي عىل السلطة التنفيذية أن
سبل لدعم التنمية االقتصادية الفلسطينية من خالل
“تصب بشكل مبارش يف صالح” السلطة الفلسطينية ،وأن تجد ً
تستمر يف تفسريها الضيق للمساعدات التي
ّ
الهيئات املتعددة األطراف عىل سبيل املثال.
ولدى استئناف املساعدات الثنائية األمريكية ،يجب الحرص عىل أن تكون مستدامة ومتامشية مع أهداف التنمية الفلسطينية .وينبغي لربامج املساعدات
األمريكية املستقبلية أن تشجع عىل التطور الدميقراطي الفلسطيني ،ومشاركة املجتمع املدين ،وتج ّنب تأجيج التوجهات االستبدادية عن غري قصد ،أو إضفاء
الطابع األمنيعىل عالقة السلطة الفلسطينية بشعبها.

توصيات السياسة العامة الرئيسة
•

ويتعي عىل الواليات املتحدة أن تعمل مع إرسائيل ،والفلسطينيني ،والدول اإلقليمية مثل األردن ومرص
ينبغي االلتزام بإجراء االنتخابات الفلسطينية،
ّ
لضامن إجراء انتخابات حرة ونزيهة .ويجب أن يكون تعامل الواليات املتحدة مع القيادة الفلسطينية املستقبلية ورمبا املوحدة ،مرشوطًا فقط باحرتام
القانون الدويل وموافقة أي حكومة (سواء تحالف أو غريه) عىل االمتناع عن العنف الذي يستهدف املدنيني اإلرسائيليني.

•

السعي مع الجهات املعنية إىل إنهاء حصار غزة وفصل القطاع عن باقي األرايض املحتلة ،ووقف سياسة وزارة الخارجية التي تتعامل مع غزة والضفة
الغربية كوحدتني إقليميتني وإداريتني منفصلتني.

•

دعم التحسينات عىل مستوى الحكم الفلسطيني ،مبا يف ذلك تعزيز الشفافية املالية واملساءلة والعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة
الفلسطينية عىل إصالح نظام املدفوعات لألرسى الفلسطينيني وعائالت قتىل العنف السيايس كجزء من هذا الجهد.

•

توجيه التمويل األمرييك للفلسطينيني من خالل الهيئات املتعددة األطراف من أجل دعم االحتياجات اإلنسانية إىل حني استئناف الخدمات واملساعدات
األمريكية ،وكذلك تلك املتعلقة بالتنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد .وعند استئناف التمويل الثنايئ ،يجب أن تكون جميع املساعدات
مستدامة وأن تدعم أهداف التنمية الفلسطينية.
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العالقات األمريكية اإلرسائيلية
ائيل مرا ًرا وتكرا ًرا عىل مدى سنوات عديدة من الرضر الطويل األمد الذي تسببه لنفسها سياساتها تجاه الفلسطينيني ،وكذلك من
حذَّر املسؤولون الدوليون إرس َ
هشاشة الدعم الدويل لها إذا واصلت هذه السياسات .وليست تلك التحذيرات مستغربة ،إذ تستمر إرسائيل يف انتهاك القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة
فعل بسبب
واإلجامع الدويل ،وتتبنى سياسات لحقها َض ٌب من التبعات والعواقب يف أغلب الحاالت التي طُبِّقت فيها دوليًا ،ناهيك عن أنها يف وضع هش ً
ارتباط اقتصادها ومجتمعها بالنظم العاملية .وعىل الرغم من كل ذلك ،ظلت إرسائيل إىل ٍ
ألي من معايري املحاسبة العاملية ومل تتكبد أي
حد كبري غري خاضع ٍة ٍّ
توسعت عالقاتها التجارية يف السنوات األخرية ،واستفاد اقتصادها عىل الرغم من انتهاجها سياسات أكرث فظاعة تجاه الفلسطينيني .وهكذا،
تكاليف تُذكر ،بل ّ
ائيل منطقًا الستمرار هذه السياسات.
َوجدت إرس ُ
ومن دون إدراك املنطق السيايس الذي يحكم الخيارات اإلرسائيلية ،ما من فائدة ت ُجنى من محاسبة إرسائيل عىل سياستها االستيطانية .يبلغ عدد سكانها من
املستوطنني يف الضفة الغربية والقدس الرشقية اليوم حواىل  667000مستوطن (انظر اإلطار  20.)2وتُع ّد مصفوفة السيطرة والقيود اإلرسائيلية املفروضة عىل
السكان الفلسطينيني وحياتهم اليومية عىل ارتباط أسايس بنمط االستيطان اإلرسائييل.

املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية
ائيل يف بناء املستوطنات بُعيد احتاللها غزة والضفة الغربية والقدس الرشقية يف الحرب العربية اإلرسائيلية يف حزيران/يونيو  .1967وتض ّم الضفة الغربية املحتلة والقدس الرشقية اليوم
رشعت إرس ُ
22
 145مستوطنة 21إضاف ًة إىل  135بؤرة استيطانية.
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توسعت املستوطنات اإلرسائيلية بشكل مطرد عىل مر السنني ،إذ بل َغ عدد املستوطنني اإلجاميل يف الضفة الغربية  116300مستوطن عشية اتفاقيات أوسلو املوقعة يف العام  .1993 23وبحلول
العام  ،2019قُدّر هذا العدد بحواىل  441600مستوطن يُضاف إليهم  225178مستوط ًنا يف القدس الرشقية ،ليبلغ عدد املستوطنني اإلجاميل  666778مستوط ًنا 24.ويف حني أجلَت إرسائيل 9000
جيب صغري يف شامل الضفة الغربية يف العام  ،2005عكفت منذ ذلك الحني عىل ترسيخ املستوطنات وتوسيعها يف أماكن أخرى 25.وتُعد املستوطنات انتهاكًا واض ًحا للقانون
مستوطن من غزة ومن ٍ
الدويل ،ويُشار إليها عىل هذا النحو يف العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،آخرها قرار مجلس األمن رقم  2334يف العام  . 2016ومثة عالقة بني املستوطنات وعمليات النزوح
العديدة ومصادرة األرايض والقيود عىل الحركة والحريات األساسية التي تفرضها إرسائيل عىل الفلسطينيني.

اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ2019–1978 ،

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم 1978
ً
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻨﺤﻮ  57ﻣﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2019ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻗﺪ
َ

7,800
1978
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻛﺎﻣﺐ
دﻳﻔﻴﺪ ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ

116,300
1993
ﺑﺪاﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أوﺳﻠﻮ ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ أوﺳﻠﻮ اﻷوﻟﻰ

134,300
1995
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

198,300
2000
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن

243,900
2004
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت
ﺑﻮش-ﺷﺎرون

356,500
2013
اﻧﻄﻼق ﻣﺤﺎدﺛﺎت
اﻟﺴﻼم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﻮن
ﻛﻴﺮي

441,600
2019
ﻗﺒﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
ْ
ﻟﻠﺴﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻزدﻫﺎر

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ  140000-120000ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ) 1992ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أوﺳﻠﻮ( إﻟﻰ  225178ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2019
اﻟﻤﺼﺪر :ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ "ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :اﻟﺴﻜﺎن "،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼم اﻵن،
 https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlementsdata/populationﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
اﻧﻈﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة "اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ-ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 8 "،(172/GA res.47ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،1993
/https://www.un .org/unispal/document/auto-insert-178776؛ و"ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :اﻟﻘﺪس "،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼم اﻵن،
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/ settlements-data/jerusalem

ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة2019–1995 ،

ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  1995و ،2019اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ
ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮارات أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص إﺳﺮاﺋﻴﻞ أداﻧﺖ ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ و/أو وﺻﻔﺖ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ و/أو دﻋﺖ إﻟﻰ وﻗﻔﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2016اﻣﺘﻨﻌﺖ إدارة ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ
وﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻊ.

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت

اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﺼﻴﻦ
روﺳﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
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ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ،اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ" ،ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ "،اﻟﺠﺪول،
 16ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ https://www.securitycouncilreport.org ،2020

لقد كان مرشوع االستيطان اإلرسائييل يهدف بشكل رصيح يف الكثري من األحيان إىل منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة .وقد ولَّدت
املستوطنات شعو ًرا يف أوساط اإلرسائيليني بأن تحقيق حل الدولتني أمر صعب للغاية ،يف حني أن مواصلة االحتالل من دون تكلفة أمر سهل.
تلق وجهة النظر هذه معارض ًة جدي ًة قط ،إذ إن السياسة األمريكية مل تحاسب إرسائيل مطلقًا بصفتها الضامن إلفالت إرسائيل من العقاب .ومل ِ
تعط الواليات
ومل َ
املتحدة إرسائيل أي سبب يدفعها إىل تغيري سياساتها تجاه الفلسطينيني ،بل منعت اإلجراءات األمريكية األطر َاف الثالثة واملنتديات الدولية من تحميل إرسائيل
املسؤولية عن انتهاكات القانون الدويل.
أعاد الرأي العام اإلرسائييل وطبَقَته السياسية ضب َط مواقفهام وفقًا لذلك .بالطبع ،ت ُعزى إعادة التقويم إىل أسباب أخرى ،بد ًءا بتأثري االنتفاضة الفلسطينية
ووصول إىل القيادة الراكدة للمعسكر الليربايل اإلرسائييل لفرتة جيلٍ واحد عىل األقل .لكن ظاهرة إفالت إرسائيل من العقاب هي يف املقام األول ما مينع
ً
الثانية،
فتح نقاش جا ّد بشأن مستقبلها مع الفلسطينيني .ففي غياب املساءلة ،تح ّول مركز ثقل الخطاب اإلرسائييل وزاد تهميش السياسات الداعمة للسالم.
ليس من دور صانعي السياسة األمريكيني قيادة معسكر معارضة متجدّد يف إرسائيل .لكن يجب عىل الواليات املتحدة أن تساع َد يف تهيئة الظروف الالزمة
لتوجيه السياسة اإلرسائيلية نحو السعي إىل تحقيق سالم قابلٍ للحياة وإنهاء االحتالل .وهذا يستدعي من الواليات املتحدة تغي َري طريقة تعاملها مع العالقات
ٍ
رشوط عىل املساعدات األمنية غري املسبوقة إلرسائيل ،والتي
رصفها يف املحافل الدولية .وهذا يتطلب أيضً ا وض َع
الثنائية ،وتحديدًا تعاملها مع املستوطنات وت ّ
تشكل ما يقرب من  60يف املئة من إجاميل املساعدات العسكرية األجنبية ،إضاف ًة إىل التعاون األمرييك اإلرسائييل يف مجايل األبحاث والتنمية ،ما أسهم يف ضامن
أمن إرسائيل وازدهارها 26.ال ينبغي إعفا ُء إرسائيل يف املامرسة العملية من االلتزام مبتطلبات االستخدام النهايئ ومقتضيات حقوق اإلنسان ،مثل تلك املنصوص
27
عليها يف قانون ليهي.

10

وعىل األقل ،يجب أال تُسهم املساعد ُة األمريكية إلرسائيل يف ترشيد الفلسطينيني ومفاقمة انتهاكات حقوق اإلنسان .يف اآلونة األخرية ،دعا أعضاء يف مجليس
الشيوخ والنواب األمريكيني إىل وضع رشوط عىل املساعدة إلرسائيل إذا ما مضت قد ًما يف ضم أي جزء من الضفة الغربية رسم ًيا 28.وقد لجأت إرسائيل منذ ذلك
الحني إىل تأجيل بسط سيادتها هناك ،لكنها تواصل الضم الفعيل وتوسيع املستوطنات .ويف حني أن فرض قيود عىل املساعدات األمريكية إلرسائيل ليس أم ًرا
مطرو ًحا يف الوقت الحايل ،فإنه ينبغي وضع آليات لإلرشاف واملراقبة ،كام يجب عدم تشجيع اإلجراءات عىل األرض التي تتعارض مع القانون واملصالح األمريكية
ومع السالم.
عىل الواليات املتحدة توجيه رسالة واضحة ومتسقة إىل إرسائيل مفادها أن انتهاك املعايري وتقويض أهداف السياسة األمريكية سيؤديان إىل عواقب ،وإال
لن يتغري مسار السياسة اإلرسائيلية وس ُيغلق الباب أمام حل النزاع سلم ًيا وحل الدولتني .وهذا مبثابة إنذار مهم إلرسائيل ،إذ بات عد ٌد متزاي ٌد من املراقبني
متخصصني ومامرسني قانونيني 29،وهيئات خرباء يف األمم املتحدة 30،ومنظمة حقوق اإلنسان 31األكرث احرتا ًما يف إرسائيل  -يصفون الوضع الراهن بني
 منّ
الفلسطينيني ودولة إرسائيل بأنه نظام فصل عنرصي.
ملعش
زها حسن ود ا نيا ل ليفي وهال أما ل كري ومروان ا ّ

11

توصيات السياسة العامة الرئيسة
•

إعادة التأكيد عىل املوقف األمرييك بأن املستوطنات اإلرسائيلية تتعارض مع القانون الدويل ،ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها عىل أنها جزء من
إرسائيل ،وتجنب التمييز بني املستوطنات ،وأيضً ا تفادي خوض مفاوضات مع إرسائيل حول ما يسمى التوسع االستيطاين املقبول.

•

التفريق بني إرسائيل ومستوطناتها غري الرشعية يف جميع املعاهدات الثنائية وبرامج التعاون .وإعادة فرض القيود الجغرافية عىل إرسائيل والواليات
املتحدة يف مؤسسة البحث والتطوير الصناعي الثنائية القومية ،ومؤسسة العلوم الثنائية بني الواليات املتحدة وإرسائيل ،والصندوق األمرييك-اإلرسائييل
للبحوث الزراعية والتنمية.

•

دعم جهود الدول األخرى أو االتحاد األورويب أو الهيئات املتعددة األطراف األخرى للتفريق بني إرسائيل واألرايض املحتلة يف القوانني واألنظمة.

•

إنشاء آليات ملراقبة استخدام إرسائيل الشفاف والخاضع للمساءلة ملعدات الدفاع األمريكية للمساعدة يف إنفاذ القوانني الفدرالية ،ثم تحديد طرق ملنع
استخدام املساعدة األمريكية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة.

كرس األمر الوا قع بني إرسا ئيل وفلسطني

دعم املقاربات الجديدة املتعددة األطراف واملساءلة
نظ ًرا إىل أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات ملواجهة التحديات العابرة للحدود وإعادة تصور املشاركة العاملية للواليات املتحدة ،يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق
درجة أكرب من املصداقية واالتساق يف الداخل والخارج .وستكون مسألة السالم اإلرسائييل الفلسطيني واضحة يف هذا الصدد نظ ًرا إىل تزايد بروزها يف أوساط
املجتمع املدين األمرييك بشقيه الجمهوري والدميقراطي ،ونظرا ً إىل استمرار تناقضات السياسة األمريكية وإخفاقاتها يف هذه القضية.
يجب أن يبدأ طي صفحة املقاربات املعتمدة عىل املعامالت التي انتهجتها إدارة ترامب ،وذلك من خالل دعم املنتديات الدولية واآلليات املتعددة األطراف
والدول األخرى لدعم القانون الدويل والنظام القائم عىل القواعد بشكل موثوق .وال ينبغي استخدام القوة الدبلوماسية األمريكية لحامية إرسائيل من املساءلة
أو ملنع دول أخرى أو هيئات متعددة األطراف من اتخاذ تدابري لوقف املرشوع االستيطاين اإلرسائييل ،األمر الذي يحر ُم الفلسطينيني فعل ًيا فرص َة االنتصاف وجرب
الرضر واستخدام أدوات لردع التعدي اإلرسائييل.
يف املايض ،نقضت الواليات املتحدة قرارات اتخذتها األمم املتحدة بإجامع واسع لدعم حقوق الفلسطينيني ،وقطعت متويلها ملنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة عىل خلفية قبولها عضوية فلسطني ،وق َّيدت مساهامتها يف هيئات متعددة األطراف بسبب املواقف إزاء املوضوع اإلرسائييل الفلسطيني ،أو
انسحبت من تلك الهيئات متا ًما؛ 32وحاولت كذلك منع إنشاء قاعدة بيانات األمم املتحدة عن املستوطنات 33،وسعت إىل ثني االتحاد األورويب وأيرلندا عن

وضع عالمات عىل منتجات املستوطنات أو حظر استريادها .وشكّلت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عىل املدعي العام وقضاة املحكمة الجنائية الدولية
34
الستهدافهم أمريكيني أو إرسائيليني متهمني بارتكاب جرائم حرب أكرث األمثلة فظاعة حتى اآلن عىل إساءة استخدام السلطة ملنع املساءلة.
صحيح أن اللجنة الرباعية للرشق األوسط (واملؤلفة من الواليات املتحدة واألمم املتحدة واالتحاد األورويب وروسيا) قامئة منذ ما يقرب من عرشين عا ًما ،إال
ٌ
أنها غري ف ّعالة إىل ح ٍّد كبري .فعند استكشاف طرق جني فوائد أكرب من املحافل املتعددة األطراف ،عىل إدارة بايدن النظر يف متكني الرباعية بطرق جديدة و/
متخصصة بطبيعتها .لذلك ،يُعترب التعاون الوثيق مع أوروبا أحد السبل املحتملة .ويف هذا الصدد ،يبدو
أو إنشاء تحالفات وهياكل جديدة ،سواء كانت دامئة أو
ّ
أن مجموعة اتصال جديدة تشكلت إبان عهد ترامب تحت مس ّمى مجموعة ميونيخ (وتضم أملانيا وفرنسا واألردن ومرص) كانت مرنة إىل حد ما يف االستجابة
35
لخطر الضم.
وتؤكد ردود املجموعة عىل أهمية املشاركة النشطة لألردن ومرص يف الشأن اإلرسائييل الفلسطيني .فاألردن رشيك هام ومستقر للواليات املتحدة يف املنطقة،
يعمل عىل نقل الرسائل ويحافظ عىل درجة من الثقة مع الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل السواء .لكن إدارة ترامب ه ّمشت األردن بسبب رفض اململكة دعم
نهج الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك املقرتحات املتعلقة بالقدس ووضع الالجئني الفلسطينيني الذين يستضيف األردن الكثريين منهم .أما مرص ،فتشكّل بدورها
مهم يف ما يتعلق بغزة ،ووسيطًا بني حامس وإرسائيل من جهة وبني حامس والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
العبًا ًّ
أول ،من أجل
تعمل مع األردن ومرص ،وكذلك مع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى حيثام أمكن ،وذلك لألسباب التاليةً :
ينبغي عىل الواليات املتحدة إذًا أن َ
وقف الضم الفعيل للضفة الغربية والسياسات اإلرسائيلية األخرى التي تنتهك الحقوق الفلسطينية؛ وثان ًيا ،إلنهاء الحصار عىل غزة؛ وثالثًا ،لتشجيع التجديد
السيايس الفلسطيني وتحقيق املصالحة.
حني توسطت إدارة ترامب يف اتفاقيات التطبيع بني إرسائيل والعديد من الدول العربية (اإلمارات العربية املتحدة 36والبحرين 37واملغرب 38والسودان،)39
عرضت حوافز مختلفة تحمل تداعيات سلبية محتملة حيال السالم األوسع واالستقرار اإلقليمي ومصالح أمريكية أخرى .فمن املرجح أن تؤدي املبيعات املخطَّط
لها لألسلحة املتقدّمة إىل تصعيد الرصاع اإلقليمي يف منطقة تشهد العديد من الحروب املستمرة واالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان 40.لذلك ،عىل اإلدارة
الجديدة املساعدة يف تقليل مخاطر سباق التسلّح املتسارع وتشجيع السلوك املعياري من قبل متلقّي املساعدة األمنية األمريكية .كذلك ،تهدّد اإلنجازات
األمريكية املحددة مبوجب اتفاقيات التطبيع بتقويض القانون الدويل يف الصحراء الغربية ،وتصعيد الرصاع هناك ،وزعزعة استقرار مرحلة االنتقال الدميقراطي
الهش يف السودان.
إن أي دعم أمرييك للتطبيع ال ينبغي أن يأيت عىل حساب تحقيق السالم اإلرسائييل الفلسطيني ،بل يجب أن يصب يف خدمته .فعىل سبيل املثال ،ما مل توضع
ضوابط كافية لضامن عدم استفادة مؤسسات االستيطان اإلرسائيلية يف الضفة الغربية من االتفاقيات ،فقد تق ّوض املبادرات – مثل صندوق أبراهام األمرييك
واإلمارايت وإالرسائييل ومبادرة االستثامر املشرتك من أجل السالم التي أُق َّرت مؤخ ًرا  -حقوق الفلسطينيني ومستقبل اقتصادهم ،وكذلك احرتام القانون الدويل.

توصيات السياسة العامة الرئيسة
•

إعادة التأكيد عىل القانون الدويل بوصفه أحد املرجعيات.

•

االمتناع عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس األمن الدويل الهادفة إىل التمسك بالقانون الدويل أو إنفاذ التزامات إرسائيل كقوة احتالل ،والتعاون
مع الحلفاء واآلليات املتعددة األطراف للتخفيف من حدة الرصاع ومنع العنف.

•

العمل مع الكونغرس إلزالة قيود التمويل املتعلقة بالتحركات الفلسطينية يف األمم املتحدة أو قف املساعدات عن مؤسسات قبلت فلسطني يف عضويتها؛
ودعم العمل املستمر ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بشأن قاعدة بيانات املؤسسات التجارية التي متكّن وتدعم تشييد وتوسيع واستدامة
املستوطنات اإلرسائيلية.

•

تج ّنب تأجيج سباق التسلّح اإلقليمي من خالل عدم ربط عمليات نقل األسلحة األمريكية باتفاقيات التطبيع بني إرسائيل والدول العربية.

•

العمل مع الدول األخرى وإرسائيل لضامن أن أي اتفاقيات تطبيع أو صناديق مشاريع تم إنشاؤها لدعم التنمية االقتصادية اإلقليمية والتكامل ،مبا يف
ذلك صندوق أبراهام ومبادرة االستثامر املشرتك من أجل السالم ،متتثل لاللتزامات القانونية ودعم حقوق اإلنسان يف املنطقة.
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عند اتباع نهج قائم عىل الحقوق يسعى إىل الرتكيز عىل املعايري والقيم والقواعد
املعرتف بها عامليًا والتمسك بها ،ينبغي أن تشمل املصادر املرجعية الرشعة الدولية
لحقوق اإلنسان التي تضم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (الذي اعتمدته الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف العام )A / Res / 3 / 217A ،1948؛ والعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (دخل حيز التنفيذ يف عام  ،1976ووقعته
الواليات املتحدة عام )1977؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
(دخل حيز التنفيذ يف العام  ،1976ووقعته الواليات املتحدة العام  7791وصادقت
عليه العام )1992؛ وبروتوكوليه االختياريني .وبالرغم من أن الواليات املتحدة ليست
من الدول املوقعة عىل الربوتوكولني االختياريني ،إن العديد من القواعد الواردة يف
الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان تشكّل أيضً ا جز ًءا من السياسة الخارجية للواليات
املتحدة تحت القسم  502ب من قانون املساعدات الخارجية ،الذي ينص عىل أن
“من األهداف الرئيسة للسياسة الخارجية للواليات املتحدة تعزي ُز احرتام البلدان
كافة لحقوق اإلنسان املعرتف بها دوليًا ”.وبخالف بعض االستثناءات ،ال يجوز نقل
أي مساعدة أمنية إىل دولة ذات سجل من “االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
املعرتف بها دوليًا ”،والتي تشتمل مبوجب تعريفها عىل التعذيب أو املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالعتقال املط َّول من دون توجيه اتهامات
أو محاكمة؛ وغريها من اإلجراءات الصارخة التي تنكر حق اإلنسان يف الحياة أو
الحرية أو األمن.
البيت األبيض“ ،التوجيه االسرتاتيجي املؤقت لألمن القومي ”،آذار/مارس ،2021
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads
/2021/03/NSC-1v2.pdf
املرجع السابق.
“املؤرشات” ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population.
لالطالع عىل مناقشة حول القانون األسايس ،إرسائيل :الدولة القومية للشعب
اليهودي ،انظر ،زها حسن“ ،خطة ترامب إلرسائيل وفلسطني :خطوة أخرى بعيدًا عن
السالم ”،مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل 11 ،كانون األول/ديسمرب ،2018
https://carnegieendowment.org/2018/12/11/trump-s-plan-for-israel
-and-palestine-one-more-step-away-from-peace-pub-77905.
“الجئو فلسطني” ،وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
https://www.unrwa.org/palestine-refugees.
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني“ ،كيف مت َّول األونروا”،
https://www.unrwa.org/ar/how-you-can-help/how-we-are-funded
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني“ ،الالجئون”،
https://www.un.org/en/global-issues/refugees
“املبعوثة األمريكية هاييل تشكك يف أعداد الالجئني الفلسطينيني ”،وكالة رويرتز
لألنباء ،آب/أغسطس https://www.reuters.com/article/us ،2018 ،28
-usa-palestinians-un/u-s-envoy-haley-questions-palestinian-refugee
-numbers-idUSKCN1LD2AA.
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني“ ،استفسارات عامة”،
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
مايكل ويلرن“ ،وزارة الخارجية ت ُس ِقط صفة ’املحتلة‘ عن األرايض الفلسطينية يف
التقرير ”،جريوساليم بوست 21 ،نسيان/أبريل https://www.jpost ،2018
.com/american-politics/state-dept-drops-occupied-reference-to
-palestinian-territories-in-report-551365.
صدر إعالن القدس حول معاداة السامية ،الذي وضعه ما يزيد عىل  200باحث
ُجلُّهم من اليهود – ومنهم كثريون بارزون يف أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية
والدراسات اليهودية والرشق أوسطية املعارصة  -يف آذار/مارس  .2021تُثري املادة 14
من إعالن القدس حول معاداة السامية هذه النقطة بشأن حركة مقاطعة إرسائيل
وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها .انظر“ ،إعالن القدس حول معاداة
الساميةhttps://jerusalemdeclaration.org/. ”،
إدارة املحفوظات والسجالت الوطنية“ ،متييز بلد املنشأ للمنتجات من الضفة
الغربية وغزة” ،السجل الفدرايل 23 ،كانون األول/ديسمرب 2020
https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28547
/country-of-origin-marking-of-products-from-the-west-bank-and-gaz
يوالند كنيل“ ،بومبيو يقوم بزيارات غري مسبوقة ملستوطنة إرسائيلية يف الضفة
الغربية والجوالن” ،يب يب يس نيوز 19 ،ترشين الثاين/نوفمرب ،2020
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008
أوري بالوو“ ،تحقيق هآرتس :املانحون األمريكيون قدموا للمستوطنات أكرث من 220
مليون دوالر يف صناديق معفاة من الرضائب عىل مدى خمس سنوات ”،هآرتس7 ،
كانون األول/ديسمرب https://www.haaretz.com/haaretz ،2015
-investigates-u-s- donors-to-israeli-settlements-1. 5429739.
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ناثان ج.براون وزها حسن“ ،تخفيف التشاؤم حيال االنتخابات الفلسطينية املقبلة”،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل 4 ،آذار/مارس ،2021
https://carnegieendowment.org/2021/03/04/slightly-dialing-back
-cynicism-about-palestine-s-upcoming-elections-pub-83976
“تقرير إىل لجنة االتصال املخصصة ،مكتب منسق األمم املتحدة الخاص لعملية
السالم يف الرشق األوسط 23 ”،شباط/فرباير https://unsco.unmissions ،2021
.org/sites/default/files/unsco_report_to_the_ahlc_-_february
_2021_0.pdf
انظر هورست كالينشميت“ ،دور صندوق املساعدة والدفاع الدويل ”،شهادة ألقيت
يف مؤمتر الحركة الدولية املناهضة للفصل العنرصي 13-10 ،ترشين األول/أكتوبر
 ،2004مركز توثيق غاندي-لتويلhttp: //disa.ukzn. ac.za/gandhi ،
-luthuli-documentation-centre/role-international-defence
-and-aid-fund.
منذ العام  ،1967اعتقلت القوات اإلرسائيلية  800ألف فلسطيني يف األرايض املحتلة
 40يف املئة من الرجال الفلسطينيني -وأحالتهم إىل محاكم عسكرية مبعدل إدانةائيل أيضً ا مبحاكمة األطفال يف محاكم عسكرية ،حيث
يقارب  100يف املئة .تتفر ُد إرس ُ
يتم احتجاز ما بني  500و 700طفل فلسطيني كل عام ،ويروي الكثريون عن تجارب
العنف الجسدي واإلساءة اللفظية واالستجواب من دون حضور أفراد األرسة .انظر
يارا هواري“ ،تعذيب الفلسطينيني املمنهج يف املعتقالت اإلرسائيلية ”،الشبكة 28 ،
ترشين الثاين/نوفمرب https://al-shabaka.org/briefs/the-systematic ،2019
؛-torture-of-palestinians-in-israeli-detention/
“االعتقال العسكري ”،املنظمة الدولية للدفاع عن األطفال  -فلسطني ،؛
“https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
و “التقرير العاملي  :2021إرسائيل وفلسطني ”،هيومن رايتس ووتش،
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/israel
/palestine.
“مراقبة االستيطان ،البيانات :السكان ”،منظمة السالم اآلنhttps://peacenow ،
؛.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
و“مراقبة االستيطان ،البيانات :القدس ”،منظمة السالم اآلن،
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements
-data/jerusalem
هناك  132مستوطنة يف الضفة الغربية و 13مستوطنة يف القدس الرشقية .انظر
“مراقبة االستيطان ،البيانات :السكان ”،منظمة السالم اآلنhttps:// ،
؛peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
و“مراقبة االستيطان ،البيانات :القدس ”،منظمة السالم اآلن،
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch
/settlements-data/jerusalem.
انسحبت إرسائيل من غزة يف العام  2005ور َّحلت  9000مستوطن من إحدى
وعرشين مستوطنة .انظر “فك االرتباط عن غزة  -التقرير الدوري للمبعوث الخاص
(أيلول/سبتمرب ” ،)2005نظام معلومات األمم املتحدة بشأن قضية فلسطني22 ،
أيلول/سبتمرب https://www.un.org/unispal/document/auto-insert ،2005
-205164/#:~:text=Non-UN document-,Gaza disengagement – Special
Envoy periodic report (Sept.,2005)/Non-UN document&text=The
؛recent disengagement from the,swiftly and with minimal incident
و“فك ارتباط إرسائيل عن غزة وبضع مستوطنات يف الضفة الغربية ”،تقارير من
زيارات املسؤولني مرفوعة إىل لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ األمرييك،
ترشين األول/أكتوبر https://www.govinfo.gov/content/pkg ،2005
/CPRT-109SPRT23820/html/CPRT-109SPRT23820.htm
البؤر االستيطانية هي مستوطنات مل تحصل عىل موافقة رسمية من السلطات
اإلرسائيلية ،بيد أنها تتلقى خدمات من الدولة ،مبا يف ذلك البنية التحتية واالتصاالت
واألمن .وقد سعت الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة يف معظم الحاالت إىل “تنظيم”
البؤر االستيطانية  -أي منحها املوافقة بعد قيامها عىل أرض الواقع .انظر “مراقبة
االستيطان ،البيانات :السكان ”،منظمة السالم اآلنhttps://peacenow ،
.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
“مراقبة االستيطان ،البيانات :السكان ”،منظمة السالم اآلنhttps://peacenow ،
.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
“مراقبة االستيطان ،البيانات :السكان ”،منظمة السالم اآلنhttps:// ،
peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population،
و“مراقبة االستيطان ،البيانات :القدس ”،منظمة السالم اآلن،
https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data
/jerusalem.
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نظام معلومات األمم املتحدة بشأن قضية فلسطني 22 ،أيلول/سبتمرب ،2005
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205164/#:~:text
=Non%2DUN%20document-,Gaza%20disengagement%20
%E2%80%93%20Special%20Envoy%20periodic%20report%20
(Sept.,2005)%2FNon%2DUN%20document&text=The%20recent%20disengagement%20from%20the,swiftly%20and%20
with%20minimal%20incident
انظر جريميي شارب“ ،املساعدات الخارجية األمريكية إلرسائيل ”،خدمة أبحاث
الكونغرس 16 ،ترشين الثاين/نوفمرب https://www.everycrsreport ،2020
.com/files/2020-11-16_RL33222_14e84ea163b1e3a6
ea037a815f455382b8102fad.pdf، 8.
قانون ليهي  22قانون الواليات املتحدة § d2378و 10قانون الواليات املتحدة §
e2249؛ و “حقائق قانون ليهي” ،وزارة الخارجية األمريكية 22 ،كانون الثاين/يناير
https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human ،2019
-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/
انظر جريميي شارب“ ،املساعدات الخارجية األمريكية إلرسائيل.28 ”،
املحامي مايكل سفارد“ ،احتالل الضفة الغربية وجرمية الفصل العنرصي :فتوى
قانونية ”،يش دين ،حزيران/يونيوhttps://s3-eu-west-1 ،2020 ،
.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid
+ENG.pdf
“اإلسكوا تطلق تقري ًرا حول املامرسات اإلرسائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة
الفصل العنرصي” ،لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا)،
سحب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
 15آذار/مارس  .2017مالحظة:
َ
عقب إدانة وضغط من الواليات املتحدة وإرسائيل.
تقرير اإلسكوا بُعيد إصداره َ
انظر “استقاالت رسمية رفيعة املستوى يف األمم املتحدة بعد سحب تقرير ’الفصل
العنرصي‘ يف إرسائيل ”،رويرتز 17 ،آذار/مارس https://www.reuters.com ،2017
/article/us-un-israel-report-resignation-idUSKBN16O24X
“نظام السيادة اليهودية من نهر األردن إىل البحر األبيض املتوسط :هذا فصل
عنرصي” ،بتسليم 21 ،كانون الثاين/يناير https://www.btselem ،2021
.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
انظر لويزا بالنشفيلد “التمويل األمرييك ملنظومة األمم املتحدة :نظرة عامة وقضايا
سياسات مختارة ”،خدمة أبحاث الكونغرس ،R45206 ،النسخة املحدثة  ،4الجدول
 25 ،5نيسان/أبريل  .16 ،2018عىل سبيل املثال ،حجبت الواليات املتحدة منذ
الثامنينيات حصة متناسبة من االشرتاكات املقدرة يف امليزانية العادية لألمم املتحدة
ألنشطة أو برامج مختارة تتعلق بالفلسطينيني (القسم  114من  .)PL 98-164انظر
أيضً اGardiner Harris، “Trump Administration Withdraws :
US from UN Human Rights Council،” New York Times، June 19،
2018، https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel-human-rights.htmlالفلسطينيون
وجيم زانويت“ ،الفلسطينيون :الخلفية والعالقات األمريكية” ،خدمة أبحاث
الكونغرس 17 ،ترشين األول/أكتوبر ،17 ،2017
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34074/45.
لورا كييل“ ،بومبيو يَعد بحامية الرشكات األمريكية يف الضفة الغربية التي تسيطر
عليها إرسائيل” ،هيل 2 ،آذار/مارس https://thehill.com/policy ،2020
/international/485581-pompeo-promises-to-protect-us-businesses
-in-israeli-controlled-west-bank.
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نوا ال نداو“ ،بومبيو يهدد باستهداف املحكمة الجنائية الدولية ’الفاسدة‘ بسبب
تحقيقاتها يف جرائم الحرب اإلرسائيلية واألمريكية ”،هآرتس 2 ،حزيران/يونيو  ،2020؛
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-pompeo-u-s-to-target
-corrupt-world-court-over-israel-u-s-war-crimes-probe-1.8889873
وماثيو يل“ ،عقوبات أمريكية جديدة ضد املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
ومساعده ”،أسوشيتد برس 2 ،أيلول/سبتمرب https://apnews.com ،2020
/article/ec6fc680118ec01d01abe0173870e371.
“أملانيا وبلدان أخرى لن تعرتف بالضم اإلرسائييل” ،دويتشه فيله 7 ،متوز/يوليو ؛
https://www.dw.com/en/germany-others-would-not ،2020
-recognize-israeli-annexation/a-54079952
وباراك رافيد“ ،سبق صحفي’ :مجموعة ميونخ‘ تقدم مقرتحات جديدة إلرسائيل
وفلسطني 10 ،Axios ”،شباط/فرباير https://www.axios.com ،2021
/munich-group-israel-palestine-proposals-biden-277ef669
-830d-49cf-9e12-fdb22b6f1133.html.
اتفاقيات أبراهام للسالم :معاهدة السالم والعالقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل
بني اإلمارات العربية املتحدة ودولة إرسائيل ”،املوقعة يف  15أيلول/سبتمرب ،2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/ 09 / UAE_Israel
-Agreement-signed-FINAL-15-September-2020-508.pdf.
“اتفاقيات أبراهام :إعالن سالم وتعاون وعالقات دبلوماسية وودية بناءة بني
البحرين وإرسائيل ”،املوقعة يف  15أيلول/سبتمرب ،2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel
-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf
“إعالن مشرتك :اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكية ودولة إرسائيل” تم
التوقيع عليه يف  22كانون األول/ديسمرب https://www.state.gov ،2020
/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco
-Israel.pdf
ال بد من اإلشارة إىل أن السودان مل يوقع حتى اآلن عىل اتفاقية رسمية مع إرسائيل
عىل الرغم من إعالنه عزمه عىل تطبيع العالقات يف ترشين األول/أكتوبر  .2020انظر
“هل سيتم إلغاء اتفاقية تطبيع السودان مع إرسائيل؟” ،البوابة 22 ،شباط/فرباير
https://www.albawaba.com/news/will-sudans ،2021
؛-normalization-accord-israel-be-scrapped-1412675
وإعالن اتفاقيات أبراهام غري املؤرخ الذي وقعه السودان والذي يشري إىل دعمه
التفاقيات أبراهام لكنه ال يعرتف بالسيادة اإلرسائيلية أو يدعو إىل فتح مكاتب
دبلوماسيةhttps://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01 ،
/Sudan-AA.pdf
أليكس وارد“ ،رشح املعركة حول صفقة األسلحة الضخمة لرتامب مع اإلمارات”،
فوكس 1 ،كانون األول/ديسمرب https://www.vox.com/2020/12/1 ،2020
؛/21755390/trump-uae-f35-israel-weapons-sale
ومارك مازيتي“ ،اإلدارة تقرتح صفقة أسلحة لإلمارات العربية املتحدة ،لكن البعض يف
الكونغرس يعرتض منذ اآلن ”،نيويورك تاميز 10 ،ترشين الثاين/نوفمرب ،2020
https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/middleeast/weapons
-trump-pompeo-emirates.html.
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